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I N T É Z K E D É S E

a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek 
átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvényben 

meghatározott feladatok végrehajtásáról

Budapest, 1990. február 28-n

A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek /a továbbiakban: 
különleges eszközök/ engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 
1990. évi X. törvény /továbbiakban: Tv/ 6. §-ában foglaltak egységes 
végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A rendőrség bűnügyi szervei a Tv 3. §-a szerinti különleges esz
közöket a bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében al
kalmazhatják, ha

a/ olyan szándékos bűncselekmény gyanúja áll fenn, amelyet a Bün
tető Törvénykönyv 5 évet meghaladó szabadságvesztéssel rendel 
büntetni;

b/ az adatok más módon nem szerezhetők be és

c/ alkalmazását az igazságügyi miniszter előzetesen írásban enge
délyezte.

Á B T L -4.2 - 5 0 -  14/2/1990 /1



2. Az előterjesztésre vonatkozó kérelmet a rendőrfőkapitányok, cso
portfőnökök /főosztályvezetők/ két példányban terjesszék fel hoz
zám.

3. A kérelem tartalmazza:

a/ a gyanú alapját képező történeti tényállást és ennek törvényi 
minősítését,

b/ a tényállást alátámasztó információkat,

c/ hogy az adott különleges eszköz alkalmazásától milyen eredmény 
várható,

d/ annak indoklását, hogy miért csak a kérelmezett különleges 
eszközzel oldható meg az információ beszerzése.

4. A kérelemhez az azt megalapozó anyagokat mellékelni kell.

5. A Tv 3. §-a szerinti különleges eszköz alkalmazása egy hónapra
engedélyezhető, s ez további egy hónapra hosszabbítható meg. A 
határidő számításra a Be. 109. § /2/ és /3/ bekezdésének szabá
lyait kell alkalmazni.

6. A meghosszabbítás külön előterjesztés alapján történhet. Az erre 
vonatkozó írásbeli kérelmet a 2. pontban irt vezetők két példány
ban terjesszék fel hozzám.
A kérelem tartalmazza:

a/ a különleges eszköz alkalmazásának eddigi eredményeit, 

b/ az alkalmazás meghosszabbításának indokait,

c/ annak megjelölését, hogy alkalmazásától milyen további infor
mációk várhatók.

7. A kérelem legkésőbb a határidő lejártát megelőző ötödik munkana
pon érkezzék meg hozzám, s a melléklete tartalmazza az indokolt
ságot alátámasztó anyagokat.

8. Ha a különleges eszköz alkalmazása nem alapozza meg az ellenőr
zött személlyel szemben - közvetlenül, vagy feljelentés kiegészí
tését követően - a nyomozás elrendelését, az ellenőrzött személyt 
az alkalmazott intézkedés tényéről, az alkalmazás befejezését kö
vető 15 napon belül, írásban tájékoztatom.
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9. A különleges eszköz alkalmazásának eredményéről vagy eredményte
lenségéről, alkalmazásának befejezését követő 8 napon belül, je
lentést kell hozzám felterjeszteni, melynek az eljárás legfonto
sabb adatait, körülményeit kell tartalmaznia.
A különleges eszköz alkalmazásáról készült jelentést kát pél
dányban kell hozzám felterjeszteni, a jelentés egy példányát tá
jékoztatás céljából az igazságügyminiszternek küldöm meg.

10. A különleges eszköz alkalmazása során keletkezett anyagokat TÜK-
számra iktatott dossziéban - egyéb anyagoktól elkülönítve - kell 
kezelni.

11. Az anyagokat

a/ eredménytelenség esetén az intézkedés alkalmazásának befeje
zését követő 21 napon belül,

b/ érdemleges információkat tartalmazó anyag esetén legkésőbb a 
vádirat benyújtásáig

jegyzőkönyvben rögzített módon meg kell semmisíteni.

12. Ha a Tv 3. §-a szerinti különleges eszköz alkalmazása révén
olyan információ jut a rendőrség birtokába, mely nem az ellenőr
zött személyre vonatkozik, de a különleges eszköz alkalmazásának 
feltételei az újonnan látókörbe került személyre vonatkozóan is 
fennállnak, e tekintetben új ügy keletkezik, s a Tv 3. §-ának 
alkalmazhatósága esetén a Tv 4. §-a szerint kell eljárni.

13. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 
érintett állománnyal ismertetni kell.

Túrós András
rendőr vezérőrnagy 
miniszterhelyettes

Készült: 260 példányban

Kapják: államtitkár úr,
miniszterhelyettes urak, 
főcsoportfőnök-helyettesek,  
csoportfőnökök,
önálló és beosztott osztályvezetők, 
rendőrfőkapitányok és helyetteseik, 
rendőrkapitányságok vezetői, 
rendőriskolák parancsnokai,
Irattár
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